
THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết kết quả xét hồ sơ đề nghị  hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng  

 

  Kính gửi:  

               -    Thôn trưởng 07 thôn, làng; 

-  Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
 

Căn cứ Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội; Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 24/6/2021 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ – CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Căn cứ  hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của  02 đối tượng. 

UBND xã Chư Đang Ya đã chỉ đạo công chức phụ trách chuyên môn xem xét hồ sơ 

trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp trong tháng 9 năm 2022, 

kết quả sau khi xét có  02 đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

Nay ủy ban nhân dân xã Chư Đang Ya thông báo niêm yết kết quả họp xét hồ sơ trợ 

cấp xã hội tháng 9 năm 2022 đến các tổ chức, cá nhân được biết, cụ thể: 

 

STT Họ và tên 

 

 

 

Năm sinh Địa chỉ Đối tượng 

Kết quả sau 

khi xét 
Số tiền 

được hưởng 

hàng tháng 
Đủ 

điều 

kiện 

Chưa 

đủ 

điều 

kiện 

1 RƠ CHÂM LIỄU 05/01/2022 Làng Kó 
Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc 

diện hộ nghèo, cận nghèo 
X   

2 KLÍU 24/7/2022 Làng Xóa 
Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc 

diện hộ nghèo, cận nghèo 
X   

  Thời gian niêm yết từ 13 giờ 00 phút ngày 09/9/2022 đến 13 giờ 00 phút ngày 

14/9/2022, trong thời gian niêm yết các tổ chức, cá nhân có thắc mắc gì xin liên hệ trực tiếp 

Ủy ban nhân dân xã Chư Đang Ya (qua Công chức VHXH – SĐT: 0985028405) để được 

phúc đáp, giải quyết. 

Nhận được thông báo đề nghị thôn trưởng các thôn, làng nghiêm túc triển khai thực 

hiện việc niêm yết tại Hội trường thôn, làng theo quy định./. 

 

 Nơi nhận:                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
   - Như trên;              KT. CHỦ TỊCH              
   - Lưu: VT-UB.            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
                                                                                                Đinh Văn Thủy 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CHƯ ĐANG YA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số:       /TB - UBND             Chư Đang Ya, ngày     tháng        năm 2022 
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